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UTTALELSE TIL PELSDYRUTVALGETS RAPPORT NOU 2014:15 - "NORSK
PELSDYRHOLD - BÆREKRAFTIG UTVIKLING ELLER STYRT AVVIKLING"
Buskerud SV er opptatt av å styrke bærekraftig produksjon i norsk jordbruk. Vi har i flere
sammenhenger kommet med uttalelser for å gi ny giv i næringen, vern om matjord og en
inntektsopptrapping i jordbruket. Men SV vil alltid sette betingelser får sin støtte til
næringen. Den skal være framtidsrettet og miljøbevisst og dyrevelferd bør stå sentralt, også
som salgsargument for å velge norske produkter hos forbrukeren.
SV har alltid lagt vekt på styrking av bosetting i distriktene og bedre kår for de små brukene.
Pelsdyrnæringen har tradisjonelt vært viktige i dette bildet. Buskerud SV har ved en samlet
vurdering likevel funnet at prisen er alt for høy i form av dårlig dyreetikk og dyrevelferd for å
opprettholde denne næringen. Vi vil derfor støtte mindretallets syn i utvalget om en styrt
avvikling av næringen.
Gang på gang er det blir avslørt stygge brudd på elementære dyrevernsmessige forhold i
pelsdyrfarmene. Men dette er dessverre bare de største, mest synlige utslagene. Buskerud
SV mener at hele prinsippet om at så lite domestiserte rovdyr, som trenger så mye plass i sitt
naturlige liv, skal sperres inn i sine små nettingkuber er forkastelig i et norsk landbruk av
2015.
Vi støter oss også til faglige uttalelser fra Rådet for dyreetikk som I 1994 uttalte at det er :
«…urealistisk å forestille seg at det vil være mulig å tilfredsstille alle basale atferdsbehov hos
pelsdyr i bur. (...) Legger man avgjørende vekt på dyras ve og vel, er det etikkutvalgets
oppfatning at de driftsformer som anvendes i dag, ikke kan forsvares. På denne bakgrunn
bør de derfor avvikles.»
Den norske veterinærforening (DNV) uttalte i 2009: «Dagens pelsdyrhold er basert på hold
av aktive rovdyr i små nettingbur. Driftsformen betyr at dyrene ikke får tilfredsstilt naturlige
atferdsbehov. (...) DNV mener derfor at tiden nå er moden for å vurdere avvikling av alt
pelsdyrhold i Norge».
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